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งบประมาณและการน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

การด า เนินงานตามแผนปฏิบั ติการประจ า ปีการศึกษา 2565  ฉบับนี้  จะบรรลุตาม              
เป้าหมาย  ความส าเร็จท่ีก าหนดไว้  ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วม
พัฒนาและร่วมระดมสรรพก าลัง  ในการจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด  และน าสู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริง  โดยใช้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนั้น  
โรงเรียนสาครพิทยาคม  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ฉบับนี้  ไปใช้ในการขับเคล่ือน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายก าหนด  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
การพัฒนาการศึกษา  โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย  คือ  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพท่ีเท่าเทียมกัน 
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  ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป  

1.1.1 ประวัติโรงเรียนสำครพิทยำคม 

โรงเรียนสาครพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เปิดท า
การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ต้ังอยู่
เลขท่ี 150/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท บนเส้นทางหลวงสายมโนรมย์ -   
ไร่พัฒนา ห่างจากอ าเภอมโนรมย์ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยนาทประมาณ      
25 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อ   ปี พ.ศ.2524 โดยใช้อาคารเรียน
ของโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ าสาคร มีนายสรรเสริญ อ่ าบุญ เป็นผู้บริหารท่านแรก ต่อมาสภาต าบลหางน้ า
สาคร โดยสมัยนั้น มีก านันสวัสด์ิ สุดสวาท เป็นประธาน ได้อนุมัติท่ีดินสาธารณประโยชน์  จ านวน 61 ไร่   
3 งาน 82 ตารางวา เป็นท่ีก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบการ สนามกีฬา และแปลงเกษตร ต่อมา
นายบุญส่ง ชูสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 และ เครือญาติได้ยกท่ีดินว่างเปล่าของตนซึ่งติดกับโรงเรียนให้กับ
โรงเรียนจ านวน 10 ไร่เศษ เพื่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน และบ้านพักครู 

เมื่อปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยระบบเครือข่ายขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนต้นแบบ มีบทบาทในการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในทุกด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนสาครพิทยาคมได้สมัครเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายของ
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  

ปัจจุบันโรงเรียนสาครพิทยาคมมี ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน
จ านวน 1 คน ครูผู้สอนจ านวน 23 คน ครูอัตราจ้างจ านวน 2 คน พี่เล้ียงเด็กพิการจ านวน 1 คน 
ลูกจ้างประจ าจ านวน 1 คน ลูกจ้างช่ัวคราวจ านวน 2 คน และนักเรียนจ านวน 430 คน 

 
1.1.2 รำยชื่อผู้บริหำรโรงเรียนสำครพิทยำคม 
 

ล ำดับที่ ชื่อผู้บริหำร ระยะเวลำ 
1. นายสรรเสริญ  อ่ าบุญ พ.ศ.  2524 - 2530 
2. นายธนิต  มณฑา พ.ศ.  2530 - 2535 
3. นายเพลิน  นิยมกูล พ.ศ.  2535 - 2539 
4. นายวุฒิ  วัดค า พ.ศ.  2539 – 2546 
5. นายนพดล  แดงสง่า พ.ศ.  2546 – 2555 
6. นายบ าเหน็จ  ทิมคล้าย พ.ศ.  2555 – 2562 
7. นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ ์ พ.ศ.  2562 – ปัจจุบัน 
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1.1.3 สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

ตรำประจ ำโรงเรียน 

 

 
 
 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน : หลวงพ่อส าเร็จ 
อักษรย่อ : ส.พ. 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน : ดอกลีลาวดี 
สีประจ ำโรงเรียน : เลือดหม ู– ขาว 
สีเลือดหม ูเกิดจากสีแดงกับสีด าผสมกัน 

- สีแดง หมายถึง ชาติ 
- สีด า หมายถึง ความรักท่ีต้องเสียสละและอดทน 
- สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ เป็นสีแห่งธรรมะ รวมความแล้ว ทุกชีวิตใน             

สาครพิทยาคมจะต้องเป็นผู้เสียสละ มานะอดทน ท าทุกอย่างเพื่อประโยชน์และความ ผาสุกของ
ประเทศชาติ และขณะเดียวกันต้องเป็นผู้มีคุณธรรม  
ค ำขวัญของโรงเรียน : ขยัน ศึกษาดี มีวินัย 

 
 1.1.4 อำคำรสถำนที่ 

อาคารเรียนจ านวน  3  หลัง  อาคารประกอบจ านวน  4  หลัง  ส้วม  4  หลัง  สนามบาสเกตบอล  
1  สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล  1  สนาม หอประชุม 1 หลัง 
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1.1.5 ที่ต้ังของโรงเรียน 
โรงเรียนสาครพิทยาคม ต้ังอยู่ในบริเวณ ท่ีต้ัง 150/1 หมู่ท่ี 4 ต าบล หางน้ าสาคร อ าเภอ มโนรมย์ 

จังหวัดชัยนาท 17170 ปัจจุบันด าเนินการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีห้องเรียน รวมท้ังหมด 14 ห้องเรียน 
 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอพยุหะคีรี  (จังหวัดนครสวรรค์) 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอตาคลี  (จังหวัดนครสวรรค์) 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเมืองชัยนาทและอ าเภอวัดสิงห์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอเมืองอุทัยธานี  (จังหวัดอุทัยธานี) 

 
 

แผนที่อำณำเขตที่ต้ัง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรศึกษำ โรงเรียนสำครพิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2564 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรทั่วไป 

1. การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 

2. การวางแผนด้านการ
วิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

6. การวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู้ 

9. การนิเทศการศึกษา   
10.การแนะแนว 

1.  การจัดท าแผนงบประมาณ
และค าขอต้ังงบประมาณ 
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.  การจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

3.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

4.  การขอโอนและการขอ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ 

5.  การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

 
 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง   

4. การเปล่ียนต าแหน่งให้
สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5.  การด าเนินการเกี่ยวกับ
การเล่ือนเงินเดือน 

6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินัย

และการลงโทษ 
9. การส่ังพักราชการและ

การส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

 
 

1.  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 

3.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 

4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 

5.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

6.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน     

7.  งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

8.  การด าเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานท่ี

และส่ิงแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโน

ประชากร 
11.  การรับนักเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะกรรมกำรเครือข่ำย
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 

สภำนักเรียน ชมรมศิษย์เก่ำ 

รองผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

คณะครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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11.การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

12.การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

13.การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กร
อื่น 

14.การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษา
และสถานประกอบการ
อืน่ท่ีจัดการศึกษา 

15.การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

16.การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

17.การพัฒนาส่ือ และใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

7.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 

8.  การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา 

10. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

11. การวางแผนพัสดุ 
12. การก าหนดรูปแบบ

รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้
งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

13. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดท า
และจัดหาพัสดุ 

14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล 

บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสดุ 

  

10. การรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 

11. การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ 

12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการ

จัดท าทะเบียนประวัต ิ
14. การจัดท าบัญชีรายช่ือ

และการให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

15.การส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

16. การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

17. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

18. การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

12. การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ 
รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

15. การทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงานกิจการ

นักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งาน

การศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุน

และประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล 
องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

19. งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 

20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน  
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1.3 จ ำนวนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 65) 

- จ ำนวนผู้บริหำร และข้ำรำชกำรครูจ ำนวน 26 คน (จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ) 

 
ที่ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 

สำยบริหำร 

 
จ ำนวน

ผู้บริหำร/ครู 

จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ  
รวม ช ำนำญกำร

พิเศษ 
ช ำนำญกำร ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย 

1. ผู้บริหาร 2 1 1   2 
2. ภาษาไทย 3 1  2  3 
3. ภาษาต่างประเทศ 3   3  3 
4. วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
7 3 2 2  7 

5. คณิตศาสตร ์ 3  1 1 1 3 
6. สังคมศึกษาฯ 4 2  1 1 4 
7. ศิลปะ 1    1 1 
8. การงานอาชีพ 1    1 1 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 2   2  2 

 รวม 26 7 3 12 4 26 
 

-  จ ำนวนผู้บริหำร และข้ำรำชกำรครูจ ำนวน 26 คน (จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำ 

ท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 
สำยบริหำร 

จ ำนวนผู้บริหำร/ครู จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหาร 2 - 2 - 
2. ภาษาไทย 3 3 - - 
3. ภาษาต่างประเทศ 3 2 1  
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 2 5 - 
5. คณิตศาสตร์ 3 1 2 - 
6. สังคมศึกษาฯ 4 2 2 - 
7. ศิลปะ 1 1 - - 
8. การงานอาชีพ 1 1 - - 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 - - 

รวม 26 14 12 - 
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1.4 จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พ.ย. 64) 

ต ำแหน่ง จ ำนวน รวม 
ชำย หญิง 

ครูอัตราจ้าง 1 1 2 
ลูกจ้างประจ า(นักการภารโรง) 1 - 1 
ลูกจ้างช่ัวคราว 1 1 2 
ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 1 - 1 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1 

 

1.5 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน (ปีกำรศึกษำ 2563-2565)  

นักเรียนระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 ปีกำรศึกษำ 2565 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 86 95 105 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 69 87 98 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 90 63 83 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 54 86 55 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 50 54 78 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 51 46 53 

รวม 400 431 472 
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1.6 ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-net 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

 
เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 
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1.7 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 ของ สมศ. 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการบริหารจดัการศึกษา 

 
โรงเรียนสาครพิทยาคม  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้านการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนท่ี 
40 ก 6 เมษายน 2560  
 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดา
เนินการด้วยรัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ  
  โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ  ให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน            
การด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม  
วรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตาม       
ความถนัดของตน  
  ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือ
ใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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2.2 พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 เรื่อง การศึกษา    
   พระราชกระแสรับส่ังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี10 เรื่อง การศึกษา เมื่อวันท่ี 2  กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ตามท่ีได้มีการประชุมร่วมองคมนตรี 3 ท่าน กับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย      
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และ  
พลเอก ดาว์พงษ ์รัตนสุวรรณ ได้น้อมน าพระราชกระแสรับส่ังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10        
เรื่อง การศึกษามาแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการทราบเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ ์2560 
เวลา 15.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น 
สรุปได้ ดังนี ้
       -  พระบรมราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อ
วันท่ี 1 ธันวาคม 2559  “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้ง
ปวง” พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ด้านการศึกษา  
  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  
      1. ทัศนคติท่ีถูกต้อง  
      2. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ท่ีมั่นคงเข้มแข็ง  
      3. มีอาชีพ – มีงานท า  
  พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาในภาพรวม  
      1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับส่ังรัชกาลท่ี 9 เรื่อง การสร้างคนดี  
      2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติท่ีถูกต้อง (อุปนิสัย) ท่ีมั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพ-
มีงานท า ฯลฯ  
  3. เน้นการสร้างทัศนคติ (Attitude)  
  4. การศึกษาในภาพรวมท าอย่างไรให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องของสถาบันและ
ประวัติศาสตร์  
 

2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษามีหน้าท่ีในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ท่ีบูรณาการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมและ
กีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุท่ีแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง  (พ.ศ.2552 – 2559)      
จะส้ินสุดในปี พ.ศ.2559  ดังนั้น  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์(Vision)   
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข  

สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ โลกศตวรรษที่  21” 
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แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ คือ 
เป้าหมายด้านผู้เรียน  (Learner  Aspirations)  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการ  เรียนรู้ในศตวรรษที่  21  (3Rs8Cs)  ประกอบด้วย  ทักษะและ  คุณลักษณะต่อไปนี้ 
- 3Rs  ได้แก่  การอ่านออก  (Reading)  การเขียนได้  (Writing)  และการคิดเลขเป็น  (Arithmetics) 
- 8Cs  ได้แก่  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา  (Critical  

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and  
Innovation)  ทักษะด้าน  ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural  
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  (Collaboration, 
Teamwork and  Leadership)  ทักษะด้านการส่ือสาร  สารสนเทศ  และการรู้เท่าทันส่ือ 
(Communications,  Information  and  Media  Literacy)  ทักษะด้าน  คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing  and  ICT  Literacy)  ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  
(Career  and  Learning  Skills)  และมีความเมตตา  กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6  ยุทธศาสตร์
หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย  
ดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับ 
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและ
เป็นเลิศ เฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทาง  เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้            
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย  และทักษะและคุณลักษณะ
ท่ี  จ าเป็นในศตวรรษที่  21 
  3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่าง  มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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  3.4  แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด  การติดตาม  และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน   
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษามี
เป้าหมาย  ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม           
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และส่ือการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย  ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นท่ี 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญก าลังใจ  และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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2.4 นโยบายด้านการศึกษาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
    ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้  
    1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
      -  ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      -  ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าท่ี  ความ
เป็นพลเมืองท่ีดี  
      -  ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต  
      -  ปรับหลักสูตรทุกระดับช้ันให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
      -  ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย  
  2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
     -  สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น  
     -  สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพื้นท่ีของตนเอง  
     -  สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และส่ือดิจิทัล  
     -  สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา  
  3. ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  
     -  แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  
  4. พัฒนาครู  
     -  สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง  
     -  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  
     -  วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  
     -  แก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
  5. ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
     -  บูรณาการการศึกษาท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  
     -  ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทาง  
การพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น  
     -  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม  
      -  ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
     -  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา  
  6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
      -  พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ สามารถท างานได้ท้ังในและต่างประเทศ  
      -  เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย  
      -  พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี  และการใช้ทักษะ 
ภาษาต่างประเทศ ให้กับก าลังคน  
      -  ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อน
บ้าน 
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  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     -  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด  
การศึกษา  
     -  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  
     -  ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้  
  8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา  
     -  สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
2.5 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมท้ัง
นโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น
ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และผลักดัน
ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อ        
หลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี           
ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ัง
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการ
วางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน 
รวมท้ังกระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ั ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
  3.  ปรับรื้ อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหาร จัดการและพัฒนาก า ลังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน       
ศตวรรษที่ 21  
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จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
   - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ัง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 
   - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ 
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
   - ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ี
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
   - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน 
และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 
   - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
   - พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
   - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
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 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้น ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน า
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะ                    
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ี 
ท่ีใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการ
ส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความ
เป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต  
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทั กษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการ 
เรียนรู้ 

- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

- ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้
สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้  
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ
ของหน่วยงานท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีด้ าน
กฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2/2564 | โรงเรียนสาครพิทยาคม หน้า 23 

 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ  

- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น            
เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณ
ไว้  ดั งนี้  ( 1 )  งดดูงาน ต่างประ เทศ 1 ปี  ยกเว้นกรณี ท่ีมีความจ า เป็นและ เป็นประ โยชน์ ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัด
งาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ าซ้อน 
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้น
สู่การปฏิบัติระดับพื้นท่ี โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดย
มีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 
  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงาน ในเชิง
หน้าท่ี (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน 
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ี
ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลัก 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
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2.6 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาช้ันพื้นฐานให้เป็น 
"การศึกษาช้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ างบประมาณ พ ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยดุคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
  2. ด้านโอกาส  
   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
   2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาช้ันพื้นฐาน เพื่อ
ป้องกันไมให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ช้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด้านคุณภาพ 
   3.1 ส่งเสริการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้น
สูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้าง
สมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
ระดับ 
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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  4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาด
เล็กและโรงเรียนท่ีสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบท 
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 
   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
และสถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
   4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา 
   4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

2.7 นโยบายส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
 

วิสัยทัศน์   
“เป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ แบบบูรณาการเพื่อรองรับ

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21” 
 

พันธกิจ 
  1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพและโอกาสในพื้นท่ี 
            2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การด าเนินงานการจัดการศึกษา ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            4.ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
            5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การด าเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
            6.ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นท่ี 
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ค่านิยมองค์การ (Core Value) 
            M  =  Moral                  มีคุณธรรม 
            Y  =   Yoke together     มีความร่วมมือกัน 
           H   =  Happy                มีความสุขในการท างาน   
            E   =  Enthusiastic       มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
            R   =  Responsibility    มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
            O  =  Ownership          มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ 
 1. ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม 
            2. ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา  ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของพื้นท่ี 
           3. ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานการจัดการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
            4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ี 
            5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การด าเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ี 
            6.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

เป้าประสงค์ 
    1. หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มีการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติในพื้นท่ี 
            2. ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ การ วิจัยและ
พัฒนา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
           3. ผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาท้ังในระดับนโยบายและการปฏิบัติ 
สามารถเป็นข้อมูลในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
            4. ผลการตรวจ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นท่ี สามารถเป็นข้อมูลในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
            5. ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การด าเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ีสามารถเป็นข้อมูลในการบริหารงานบุคคลและการด าเนินงานทาง
วินัยให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
            6. หน่วยงานมีการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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ตัวชี้วัด (KPI) 
            1. ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา สู่
การปฏิบัติในพื้นท่ี 
            2. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาส
และคุณภาพทางการศึกษา 
           3. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ (กรณีปกติ) และการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานทางการศึกษาและการจัดการศึกษาในพื้นท่ี 
            4. ระดับความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นท่ี 
            5. ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานบุคคลและการด าเนินการทางวินัยของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นท่ี 
            6. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯของส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

2.8 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 

วิสัยทัศน (Vision)  
 “ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นองค์กรคุณภาพพัฒนาผู้เรียนให้
ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน”  
พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ให้มีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ ได้
มาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
ค่านิยม (Value)  

 “เป็นองค์กรสามัคคีบริการดีเย่ียม เป่ียมคุณธรรม เลิศล้ านวัตกรรม” 
เปาประสงค (Goal)  
 1. โรงเรียนมัธยมศึกษามีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ  
 2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพและ
เสมอภาค  
 3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และ    
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
 4. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีฯ มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นกลไก 
ขับเคล่ือนการศึกษา 
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กลยุทธ์ (STRATEGY)  
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร ส่งเสริมทักษะอาชีพ  และ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง             
มีประสิทธิภาพ  
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จุดเน้น (FOCUS)  
 หลักการ 4S : Smart School, Smart Student, Smart Teacher และ Smart Area  
นโยบาย (POLICY)  
 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีความปลอดภัย  
 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีด้วยนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.9 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ปีการศึกษา 2565 
      

                   โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 
 

“  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ าวิทยาการ  

บนพืน้ฐานความเปน็ไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 
 

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ให้กับผู้เรียน 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแสวงหาและ

สร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา การใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
7. พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลัก       

ธรรมาภิบาล 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2/2564 | โรงเรียนสาครพิทยาคม หน้า 29 

 

 
 

 

1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
4. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
5. สถานศึกษามีการบูรณาการศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยนื 
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนรว่ม 
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 

 

“  รักองค์กร  ” 
 

 
 

“  ร่วมคิด  ร่วมท า  รู้หน้าที่  มีความรับผิดชอบ  ” 

 

“  มุ่งผลสัมฤทธิ์  ท างานเป็นทีม  ” 

  

  “ ขยัน  ศึกษาดี  มีวินัย” 

 

“ ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต “  
    ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

 
 

1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความเป็นไทย 
3. ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะอาชีพให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 

กลยุทธ์ (Strategic issues) 

           ค่านิยม (Values) 

วัฒนธรรมองค์กร  

 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core  Competencies)                                           

ค าขวัญ 

คติพจน์ 
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ส่วนที่  3 

สรุปงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2565 

การใชงบประมาณปการศึกษา 2565 มีการประมาณการยอดรายรับและรายจาย ดังนี้ 

 

ตาราง 3.1 สรุปงบประมาณการท่ีไดรับหรือประมาณการ ปการศึกษา 2565 
  

  

 

ที่ รายการ จ านวน (คน) จ านวน (บาท/คน) รวมเปน็เงิน

1 เงินอดุหนุนรายหัว ม.ต้น 245 3,500.00 857,500.00
2 เงินอดุหนุนรายหัว ม.ปลาย 184 3,800.00 699,200.00

รวม 429 1,556,700.00

1 ค่าหนังสือเรียน ม.1 96 808.00 77,568.00
2 ค่าหนังสือเรียน ม.2 85 921.00 78,285.00
3 ค่าหนังสือเรียน ม.3 64 996.00 63,744.00
4 ค่าหนังสือเรียน ม.4 85 1,384.00 117,640.00
5 ค่าหนังสือเรียน ม.5 53 1,325.00 70,225.00
6 ค่าหนังสือเรียน ม.6 46 1,164.00 53,544.00

รวม 429 461,006.00

1 ค่าอปุกรณ์การเรียน ม.ต้น 245 420.00 102,900.00
2 ค่าอปุกรณ์การเรียน ม.ปลาย 184 460.00 84,640.00

รวม 429 187,540.00

1 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ม.ต้น 245 450.00 110,250.00
2 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ม.ปลาย 184 500.00 92,000.00

รวม 429 202,250.00

1 ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน ม.ต้น 245 880.00 215,600.00

2 ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน ม.ปลาย 184 950.00 174,800.00

3 ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพ (คงเหลือ) 1,040,135.07

รวม 1,430,535.07
รวมค่าจัดการเรียนการสอนทีไ่ดร้ับ 2,797,896.00

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เงินอุดหนุนรายหวั

ค่าหนังสอืเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน
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ได้รบั

จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว1.2.1 กลุมบริหารวิชาการ ส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ 60,000 กิจกรรมที ่1 ส่งนักเรียนเขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะทางวิชาการ 1,4 35,000 นางภทัร์รวี
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมที ่2 เปดิโลกวิชาการ บรูณาการ 8 กลุ่มสาระ 1 15,000 ทองไทย

กิจกรรมที ่3 จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ด าเนินงานตามโครงการ 1,4 2,000
กิจกรรมที ่4 รับการประเมิน 4 8,000

ว1.2.2 ส่งเสริมการวิจัย พฒันาส่ือ ส่งเสริมการวิจัย พฒันาส่ือสารสนเทศ 10,000 กิจกรรมที ่1 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 2 2,000 นางสาวปวีณา  
สารสนเทศและนวัตกรรม ICT และนวัตกรรม ICT เพือ่การเรียนรู้ กิจกรรมที ่2 จัดผลิตส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1,2 8,000 หร่ังมา 
เพือ่การเรียนรู้

ว1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พฒันาการเรียนการสอน 40,000 กิจกรรมที ่1 พฒันากระบวนการจัดการ 1,4 10,000 นางสาวสุธิดา 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชา้งคนมี

กิจกรรมที ่2 แขง่ขนัทักษะทางวิชาการ 1,4 10,000
กิจกรรมที ่3 การพฒันาทักษะทางด้านดนตรี 1,4 10,000
กิจกรรมที ่4 กจิกรรมทางดนตรี 1,4 5,000
กิจกรรมที ่5 บ ารุงรักษาอปุกรณ์ดนตรี 1,4 5,000

ว1.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พฒันาการเรียนรู้วิชาการงานอาชพี 20,000 กิจกรรมที ่1 พฒันาการจัดเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1/65 3,4 10,000 นายศุทธนา
การงานอาชพี กิจกรรมที ่2 พฒันาการจัดเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1/65 1,2 10,000 ยามพนู

ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว1.3.1 งานรับนักเรียน พฒันาระบบงานรับนักเรียน 10,000 กิจกรรมที1่. วิเคราะหป์ระชากรในวัยเรียนและ 1 นางธัญญลักษณ์ 
วางแผนการรับนักเรียน แกว้แดง
กิจกรรมที2่ แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน ม.1และม.4 2
กิจกรรมที ่3.ประชาสัมพนัธ์รับนักเรียน 2 4,000
กิจกรรมที ่4 ด าเนินการรับสมัครนักเรียน 2 5,005
กิจกรรมที5่ ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพือ่จัดห้องเรียน 2 995
กิจกรรมที6่ ประเมินผลและรายงานผล 2

ว1.3.2 งานแนะแนว พฒันางานแนะแนว 10,000 กิจกรรมที1่ พฒันาบริการงานแนะแนว 5 ด้าน 2 10,000 นางสาววรรณพร

ว1.3.3 งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน งานกจิการลูกเสือ – เนตรนารี 230,535 กิจกรรมที ่1 พฒันาระบบงานกจิกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 1,2,3,4 10,000 นายนพดล ท านาดี

 ชือ่โครงการ พัฒนาทกัษะความจ าเปนในการศึกษาตอ และการด ารงชีวิต

ไตรมาส 

แหล่งทีม่า
เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย

 ชือ่โครงการ ยกระดบัความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส 

แหล่งทีม่า
เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

การจัดสรรงบประมาณของกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
กลยทุธท์ี ่1

ผู้รบัผิดชอบ
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ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว.1.4.1 กลุมบริหารวิชาการ พฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 144,020 กิจกรรมที ่1 การพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3,4 20,000 นางภทัร์รวี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กิจกรรมที ่2  ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3,4 60,000 ทองไทย

กิจกรรมที ่3  พฒันาเอกสารงานวิชาการ 1,2,3,4 64,020
ว.1.4.2 งานวัดและประเมินผล พฒันาการวัดผลประเมินผลและ 5,000 กิจกรรมที ่1 จัดท าเอกสารพฒันาระบบเอกสารการวัดผล 3 4000 นางนงนุช  อนิมณี

เทียบโอนผลการเรียน กิจกรรมที ่2 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินท์ 4 1,000
ว.1.4.3 งานจัดและพฒันา พฒันาแหล่งเรียนรู้หอ้งสมุด 40,000 กิจกรรมที ่1 กจิกรรมปรับปรุงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ห้องสมดุ 2,4 25,000 นางสาวชลินดา  

แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมที ่2 กจิกรรมยอดนักอา่นประจ าเดือน 2,4 2,000 ฤทธ์ิสกลุ
กิจกรรมที ่3 สัปดาหห์อ้งสมุดสุดหรรษา 4 8,000
กิจกรรมที ่4 ซ่อมบ ารุงอปุกรณ์เทคโนโลยีในหอ้งสมุด 2,4 5,000

ว.1.4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พฒันาการจัดการเรียนการสอน 40,000 กิจกรรมที ่1 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์เพือ่ 1,4 10,000 นางสาวชลินดา  
วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย พฒันาการเรียนการสอน ฤทธ์ิสกลุ

กิจกรรมที ่2 กจิกรรมจัดแหล่งเรียนรู้สวนวรรณคดีไทย 1,4 20000
กิจกรรมที ่3 กจิกรรมวันสุนทรภู่สืบสานวันภาษาไทย 4 7000
กิจกรรมที ่4 กจิกรรมปรับพืน้ฐานการอา่นเขยีน 4 1,500
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 1
กิจกรรมที ่5 กจิกรรมรักการอา่น 4 500
กิจกรรมที ่6 ภาษาไทยวันละค า (กจิกรรมหน้าเสาธง) 1,4 1,000
กิจกรรมที ่7 กจิกรรมค่ายภาษาคร้ืนเครงเพลงพืน้บา้นไทย 1

ว.1.4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พฒันาการเรียนการสอน 20,000 กิจกรรมที ่1 พฒันาส่ือการเรียนการสอน 2,4 10,000 นางธัญญลักษณ์ 
สังคมศึกษา ศาสนา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมที ่2 วันส าคัญทางศาสนา 2,4 5,000 แกว้แดง
และวัฒนธรรม กิจกรรมที ่3 วิถพีทุธ 2,4 5,000

ว.1.4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พฒันาการเรียนการสอน 30,000 กิจกรรมที ่1 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์การเรียนการสอน 1,2,3 13,000 นางสาวเบญจมาภรณ์  

ภาษาต่างประเทศ ภาษาองักฤษ กิจกรรมที ่2 กจิกรรมบ ารุงรักษาอปุกรณ์ในกลุ่มสาระ 1,2 3,000 คุ้มทรัพย์  

กิจกรรมที ่3 กจิกรรมเทศกาลวันส าคัญของ 1,2 12,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมที ่4 กจิกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 3 2,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชือ่โครงการ  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

ไตรมาส 

แหล่งทีม่า
เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย
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ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ
จดัสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว.1.4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พฒันาการจัดการเรียนการสอน 30,000 กิจกรรมที ่1 พฒันากระบวนการเรียนรู้ 1,2 20,000 นายปิยโชติ  รอดหลง

สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
และพลศึกษา กิจกรรมที ่2 กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพ 1,2 2,000

ทางกายพฒันาสุขภาพนักเรียน
กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมกจิกรรมกฬีาภายนอกสถานศึกษา 1,2 8,000

ว.1.4.8 งานนักเรียนเรียนรวม พฒันากระบวนการ 10,000 กิจกรรมที ่1 กจิกรรมส่งเสริมการเรียนนักเรียนเรียนร่วม 1,4 4,500 นางสาวจันทราภา  

นักเรียนเรียนรวม กิจกรรมที ่2 อบรมครูเกีย่วกบันักเรียนพเิศษเรียนร่วม 1,4 5,500 โฆสิตเมธางกรู

ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส 
แหล่งทีม่า

เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ

ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว.3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 25,000 กิจกรรมที ่1 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ท่ีใชท้างการเรียน 4 9,000 ณัฏฐนันท์
วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาและบ ารุงรักษาอปุกรณ์  แย้มไสว
และเทคโนโลยี กิจกรรมที ่2 สัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ 4 9,800

กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมการแขง่ขนัทักษะทางวิทยาศาสตร์ 4 6,200

กิจกรรมที ่4 สอนเสริมใหก้บันักเรียนกลุ่ม ท่ีต้องพฒันา 4
ว.3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พฒันาการจัดการเรียนการสอน 70,000 กิจกรรมที ่1 พฒันาหอ้งเรียนและส่ือท่ีใชใ้นการจัดการ 1,2 50,000 นส.ปวีณา หร่ังมา

วิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีกลุ่มสาระ ทักษะด้าน โค้ดด้ิงและหุ่นยนต์และซ่อมบ ารุงอปุกรณ์
และเทคโนโลยี การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ กิจกรรมที ่2 การจัดหาวัสดุอปุกรณ์และส่ือ ด้าน ICT 3,4 20,000

เทคโนโลยี (คอมพวิเตอร์) ส าหรับใชใ้นการเรียน การสอน
ว.3.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พฒันาการจัดการเรียนการสอน 20,000 กิจกรรมที1่ จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ เพือ่พฒันาการเรียนการสอน 1,4 10,000 นางสาวขวัญนภา  

วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการในโรงเรียน 4 5,000 ปั้นฤทธ์ิ

กิจกรรมที ่3 ปรับปรุง ซ่อมแซมอปุกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 1,2,3,4 5,000

แหล่งทีม่า
เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส 

กลยทุธท์ี ่3
ชื่อโครงการ สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละทกัษะอาชีพ
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ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ
จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว.4.1.1 งานนิเทศการศึกษา นิเทศการสอน 5,000 กิจกรรมที ่1 นิเทศการสอน 2,4 5,000 นางสาวพชัชา 
ม่วงตะเภา

ว.4.1.2 กลุ่มบริหารวิชาการ พฒันาบคุลากรและศึกษาดูงาน 100,000 กิจกรรมที ่1 สัมมนาและศึกษาดูงานของครู 2 100,000 นางสาวจุฑากาญจน์  

เพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพ และบคุลากรทางการศึกษา เกง่กสิกจิ

ในการปฏบิติังานของครู 

ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว.5.1.1 งานทะเบยีนนักเรียน พฒันาระบบงานทะเบยีนนักเรียน 20,000 กิจกรรมที ่1 จัดท าระบบขอ้มูลและ 3 17,528 นางสาวศิวรัตน์ 
เอกสารหลักฐานงานทะเบยีนนักเรียน ค าจีนศรี
กิจกรรมที ่2 จัดซ้ือเอกสารงานทะเบยีน (ปพ.1) 2 2,472

ว.5.1.2 งานประกนัคุณภาพ พฒันาระบบงานประกนั 15,000 กิจกรรมที ่1 กจิกรรมจัดซ้ือวัสดุ- อปุกรณ์ 1,3 6,400 นางสาวเบญจมาภรณ์  

ภายในสถานศึกษา คุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมที ่2 กจิกรรมจัดประชุมประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

4 6,600 คุ้มทรัพย์  

กิจกรรมที ่3 กจิกรรมบ ารุงรักษาอปุกรณ์ในงานประกนัคุณภาพ 1,3 2,000

ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว.5.2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 20,000 กิจกรรมที ่1 อบรมพฒันาครู 1 7,000 นงนุช อนิมณี
กิจกรรมที ่2 จัดท าหอ้งพฤกษศาสตร์ 2 13,000

754,020 0

แหล่งทีม่า
เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส 

แหล่งทีม่า
เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

กลยทุธท์ี ่5
 ชื่อโครงการ การพัฒนาอาคารสถานที ่และสิง่แวดลอมใหมีบรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรียนรู

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส 

แหล่งทีม่า
เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

กลยทุธท์ี ่5
ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการมีสว่นร่วม  ในการจดัการศึกษา

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส 

กลยทุธท์ี ่4
ชื่อโครงการ พัฒนาครูสูม่าตรฐานวิชาชีพ

รวมทัง้หมด
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ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บ.1.5.1 งานส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 2,000 กิจกรรมที ่1 พฒันาระบบงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 1,2,3,4 1,000 นายปิยโชติ  

และสภานักเรียน โรงเรียนสาครพทิยาคม กิจกรรมที ่2 กจิกรรมวันปใีหม่ 2 รอดหลง

กิจกรรมที ่3 กจิกรรมเลือกต้ังประธานคณะกรรมการนักเรียน 2 1,000
กิจกรรมที ่4 กจิกรรมวันเยาวชนแหง่ชาติ 4
กิจกรรมที ่6  สภาอาสาท าดีเพือ่พฒันาสังคม 1
กิจกรรมที ่7 การแขง่ขนั  E-SPORT 4
กิจกรรมที ่8 สภา PLC 1,2,3,4

บ1.5.2 งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา กจิกรรมนักเรียน และ TO be 2,000 กิจกรรมที ่1  พฒันากจิกรรมนักเรียน และ 1,2,3,4 2,000 นายปิยโชติ  

ยาเสพติดและ TO be Number Number one พฒันาสาครพทิยาคม TO be Number one รอดหลง

บ1.5.3 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพฒันาระบบดูแลชว่ยเหลือ 13,000 กิจกรรมที ่1   กจิกรรมเย่ียมบา้นนักเรียนและ 3,4 นางสาวปวีณา 

และส่งเสริมวินัย นักเรียนและวินัย คัดกรองขอ้มูลนักเรียนเปน็รายบคุคล  หร่ังมา

กิจกรรมที ่2  กจิกรรมพฒันาระเบยีบวินัย 3,4 3,000
กิจกรรมที ่3 กจิกรรมประชมุผู้ปกครอง 10,000

บ1.5.4 งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 2,000 กิจกรรมที ่1 พฒันางานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 1,2,3,4 2,000 นายปิยโชติ  

ยาเสพติดและ TO be Number ในสถานศึกษา รอดหลง

ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บ2.1.1 งานส่งเสริมคุณธรรม พฒันาระบบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 2,000 กิจกรรมที ่1  พฒันาระบบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 1,2,3,4 2,000 นางสาวเครือวัลย์  

จริยธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ จริยธรรม และคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ อยู่ใจเย็น

เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

กลยทุธท์ี ่1

ไตรมาส 

การจัดสรรงบประมาณของกลุม่งานบริหารบคุคล

ชื่อโครงการ พัฒนาความเขมแข็งของระบบการดแูลชวยเหลอืนักเรียน

เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

แหล่งทีม่า

กิจกรรมยอ่ย

กลยทุธท์ี ่2
 ชื่อโครงการ สง่เสริมผู้เรียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึ่งประสงค์

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส 

แหล่งทีม่า

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม
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ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ง2.1.3 งานธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน 5,000 กิจกรรมที ่1  จัดการและประชาสัมพนัธ์ 1,3 5,000 สุธิดา ช้างคนมี

ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหวั กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ง.5.1.5 กลุ่มบริหารงบประมาณ พฒันาระบบงาน 12,000 กิจกรรมที ่1 จัดซ้ือและปรับปรุงวัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 1,2,3,4 4,000 น.ส.วรรณาภรณ์

กลุ่มบริหารงบประมาณ กิจกรรมที ่2 พฒันางานบคุลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 1,2,3,4 8,000 เปีย่มฤทัย

ง.5.1.6 งานวิเคระหแ์ละ จัดท าแผนปฏบิติัการและสารสนเทศ 5000 กิจกรรมที ่1 จัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี 3 1,000 น.ส.วรรณาภรณ์

จัดท าแผน กิจกรรมที ่2 การประชมุเชงิปฏบิติัการ 2 4,000 เปีย่มฤทัย

การจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี
กิจกรรมที ่3 ควบคุมภายในโรงเรียน 2,3

ง.5.1.7 งานบริหารการเงิน พฒันาระบบการบริหารงานการเงิน 7,000 กิจกรรมที ่1 จัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน 1,3 7,000 น.ส.พัชชา

ม่วงตะเภา

ง.5.1.8 งานบริหารบญัชี  พฒันาระบบงานบญัชี 7,000 กิจกรรมที ่1 การด าเนินงานจัดท าบญัชี 1,3 7,000 นางสาวศิวรัตน ์

ค าจีนศรี

ง.5.1.9 งานพสัดุและสินทรัพย์ พฒันาระบบงานพสัดุ 12,000 กิจกรรมที ่1 พฒันางานพสัดุอย่างเปน็ระบบ 1,2,3,4 12,000 นางนนัทิยา  

ก๋งพยา

ง.5.1.10 งานระดมทรัพยากรและ การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 2,000 กิจกรรมที ่1 บริหารและจัดการระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 4,1 2,000 น.ส.วรรณาภรณ์

การลงทุนเพือ่การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ เปีย่มฤทัย

50,000

แหล่งทีม่า

เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส 

รวมทัง้หมด

กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส 

แหล่งทีม่า

เงินอุดหนุน
เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

การจัดสรรงบประมาณของกลุม่งานบริหารงบประมาณ 
กลยทุธท์ี ่2

ชื่อโครงการ สง่เสริมผู้เรียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึ่งประสงค์

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม

กลยทุธท์ี ่5
ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการมีสว่นร่วม  ในการจดัการศึกษา
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ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน

ท.1.3.3 งานอนามัยโรงเรียน ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ 14,000 กิจกรรมที ่1  จัดปา้ยนิเทศท่ีเกีย่วขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพ 1,2,3,4 นางสาวขวัญนภา

และสุขภาพนักเรียน กิจกรรมที ่2  จัดกจิกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและ 1,2,3,4  ปัน้ฤทธ์ิ

การปฏบิติัตน ในการปอ้งกนัโรคต่างๆ
กิจกรรมที ่3  จัดใหบ้ริการด้านสุขภาพอนามัย / การปฐมพยาบาล 1,2,3,4 10,000
เบื้องต้นและส่ง ต่อผู้ปว่ยและจัดซ้ือยาและเวชภณัฑ์ วัสดุ อปุกรณ์
กิจกรรมที ่4 ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุอปุกรณ์  วัสดุอปุกรณ์ 1,2,3,4 4,000

ท.1.3.4 งานกจิกรรมสหกรณ์ สหกรณ์โรงเรียน 500 กิจกรรมที ่1 จัดซ้ือใบเสร็จสหกรณ์โรงเรียน 3 500 นางสาวสมปอง 

ร้านค้าโรงเรียน  ปานเอม

ได้รบั

จัดสรรเงิน รายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน

ท.5.1.11 งานประสานคณะ ประชมุคณะกรรมการ 15,000 กิจกรรมที ่1 กจิกรรมประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 1,2,3 15,000 นางสาวเบญจมาภรณ์  

กรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และคณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครอง คุ้มทรัพย์  

และคณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครอง
ท.5.1.12 งานธุรการ พฒันาระบบงานธุรการ 15,000 กิจกรรมที ่1 พฒันาระบบงานธุรการ 1,2,3,4 15,000 นางสาวเครือวัลย์  

อยู่ใจเย็น
ท.5.1.13 งานประชาสัมพนัธ์ พฒันาประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 5,000 กิจกรรมที ่1 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 3 5,000 น.ส.ณัฏฐนันท์

 แย้มไสว

ได้รบั

จัดสรรเงิน รายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน

ท.5.1.14 งานยานพาหนะ พฒันาระบบยานพาหนะ 43,000 กิจกรรมที ่1 ซ่อมบ ารุง 3 4,000 นายนพดล ท านาดี
กิจกรรมที ่2 บริการน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ 1,2,3,4 33,000
กิจกรรมที ่3 ต่อประกนั พรบ รถใชใ้นราชการ 2 5,000
กิจกรรมที ่4 จัดท าอปุกรณ์เสริมส าหรับยานพาหนะ 3 1,000

ผู้รบัผิดชอบ

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส ผู้รบัผิดชอบ

แหล่งทีม่า
เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

แหล่งทีม่า
เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

การจัดสรรงบประมาณของกลุม่งานบริหารทัว่ไป 
กลยทุธท์ี ่1

 ชื่อโครงการ พัฒนาทกัษะความจ าเปนในการศึกษาตอ และการด ารงชีวิต

ไตรมาส 

แหล่งทีม่า

เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม

กลยทุธท์ี ่5
 ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการมีสว่นร่วม  ในการจดัการศึกษา

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย

กิจกรรมยอ่ย

ไตรมาส 
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ได้รบั ผู้รบัผิดชอบ

จัดสรรเงิน รายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน

ท.5.2.2 งานพฒันาระบบและ พฒันาระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 13,000 กิจกรรมที ่1 พฒันาระบบอนิเทอร์เน็ตหอ้งส านักงาน 4 13,000 ณัฏฐนันท์
เครือขา่ยขอ้มูล  แย้มไสว
สารสนเทศ

ท.5.2.3 งานเทคโนโลยี พฒันาเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 5,000 กิจกรรมที ่1 บริหารงานโสตทัศนูปกรณ์ 3,4 3,800 นายศุทธนา  
เพือ่การศึกษา กิจกรรมที ่2 ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอปุกรณ์เทคโนโลยี 1,2,3,4 1,200 ยามพนู

ท.5.2.4 งานอาคารสถานท่ี พฒันางานอาคารสถานท่ี 104,510 กิจกรรมที ่1 จัดซ้ือวัดดุ,อปุกรณ์ 1,2,3,4 75,400 นางสาวจิตนภา
และส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมและการบริการ , โต๊ะ ,เกา้อี ้สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม   มีมาก

กิจกรรมที ่2 การปรับปรุงซ่อมแซม และบ ารุงรักษา อาคารเรียน 1,2,3,4 18,000
 อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อม
กิจกรรมที ่3 เทดิทูนสถาบนั 1,2,3,4 11,110

ท.5.2.5 งานอาคารสถานท่ี สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวินัย 1,000 กิจกรรมที ่1 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการขยะ  3 นางสาวจิตนภา
และส่ิงแวดล้อม จัดการขยะ (Zero West School) กิจกรรมที ่2 รณรงค์การจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs 1,2,3,4 1,000   มีมาก

ท.5.2.6 งานรักษา รักษาความปลอดภยั 1,000 กิจกรรมที ่1 จัดระบบรักษาความปลอดภยัในโรงเรียน 1,2,3,4 300 นายศุทธนา  
ความปลอดภยั กิจกรรมที ่2 จัดท ารูปเล่มบนัทึกเวรรักษาการณ์ 1,2,3,4 700 ยามพนู

ท.5.2.7 งานอาคารสถานท่ี สถานศึกษาปลอดภยั 1,000 กิจกรรมที ่1 อบรมใหค้วามรู้ด้านความปลอดภยัในสถานศึกษา 1,2,3,4 1,000 นางสาวจิตนภา
และส่ิงแวดล้อม กิจกรรมที ่2 จัดซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์ จัดกจิกรรมด้านความปลอดภยั 1,2,3,4 1,000   มีมาก

219,010

แหล่งทีม่า
เงินอุดหนุน เงนิระดม

(รายได้

สถานศึกษา)

ล าดับที่ งาน/กลุ่มสาระ ชื่อกิจกรม กิจกรรมยอ่ย ไตรมาส 

กลยทุธท์ี ่5
ชื่อโครงการ การพัฒนาอาคารสถานที ่และสิง่แวดลอมใหมีบรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรียนรู

รวมทัง้หมด



ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของโครงการ และการใช้งบประมาณ ปการศึกษา 2565 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้จัดท ากรอบด าเนินงานใน         
การพัฒนาโรงเรียนตามงบประมาณท่ีจัดสรรไว้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวการบริหารมุ่งเน้นผลงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) ภายใต้การมุ่งเน้นผลงาน (Perfomance Based Buddgeting) 
โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียน สถานภาพของโรงเรียน  ทิศ
ทางการจัดการศึกษา โดยก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นแนวทางการพัฒนา 
 ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม / โครงการ จ าแนกตาม     
กลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีก าหนดไว 5 กลยุทธ์ จ านวน  10 โครงการ  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
1. โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  
2. โครงการพัฒนาทักษะความจ าเปนในการศึกษาตอ และการด ารงชีวิต  
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความเป็นไทย 
1. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณแกผูเรียน  

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะอาชีพ     
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

1. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะอาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็ครูยุคใหม่ และสามารถจัดการเรียนการ 
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 

1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการมีส่วนร่วม     
ในการจัดการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

โครงการ   : โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณแกผูเรียน 
ลักษณะโครงการ  : โครงการตอเนื่อง 
กลุมบริหารที่รับผิดชอบ   : กลุมบริหารวิชาการ   

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน   
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
  พันธกิจ 

ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
เปาประสงค 
ข้อท่ี 1 ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดผลผลิตท่ีพึงประสงคคือผูเรียนมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษา ผูเรียนควรมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีสุขภาพท่ีสมบูรณ
แข็งแรง ท้ังในดานรางกายและจิตใจ ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียนสาครพิทยาคม มีนโยบายสงเสริมให
นักเรียนเปนผูมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ดวยการจัดท าโครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมี
สุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 

2. วัตถุประสงค  
1.  สงเสริมผูเรียนใหมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี  
2.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางดานกีฬา  
3.  สงเสริมใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอ  
4.  สงเสริมใหผูเรียนมีน้ าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพกายตามเกณฑ 
 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  ผูเรียน 429 คน   
เชิงคุณภาพ  ผูเรียนมีสุนทรียภาพทางอารมณ ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี รูจักการออกก าลัง

กายและการดูแลสุขภาพ  มีน้ าหนักสวนสูงตามเกณฑ ปองกันตัวเองจากภัยตาง ๆ เชน ยาเสพติด 
โรคภัยไขเจ็บ   และอุบัติเหตุ  กลาแสดงออกดวยความมั่นใจ และสรางสรรคผลงานเขารวมกิจกรรม  
ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาและ นันทนาการ    

ระดับความส าเร็จ   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
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4. รายละเอียดของกิจกรรม  

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมกีฬา ดนตรี ต้านภัย 
ยาเสพติด 

30,000 1,3,4 กลุมบริหาร
วิชาการ 

นายปิยโชติ  
รอดหลง 

 
5. งบประมาณ      30,000 บาท  
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสาครพิทยาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปการศึกษา 2565 
8. หนวยงานที่เก่ียวของ   ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / งานกลุมโรงเรียนสาครพิทยาคม  
9. การประเมินผล  
 เครื่องมือ   แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 วิธีการ      สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล  
 แหลงขอมูล   ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

โครงการ   : โครงการยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  : โครงการตอเนื่อง 
กลุมบริหารที่รับผิดชอบ   : กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหารทั่วไป กลุมบริหารงานบุคคล 
 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน   
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
  พันธกิจ 

ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ข้อท่ี 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
ข้อท่ี 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

แสวงหาและสร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ 
เปาประสงค 
ข้อท่ี 1 ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ข้อท่ี 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
ข้อท่ี 3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสาครพิทยาคม เห็นความส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญซึ่ง   

เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงประโยชนแกผูเรียน ใหผูเรียนเปนคนดี สนองความแตกตางระหวาง
บุคคล ผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เกิดการเรียนรูอยางแทจริงมีทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง และน าความรูไปใชในชีวิตจริง โรงเรียนจึงจัดท าโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ เพื่อสงเสริมนักเรียนท่ีมีความรู ความสามารถในแตละดานไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมการแขงขันดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ ภายในโรงเรียนและหนวยงานภายนอก เปนการ 
สงเสริมใหนักเรียนไดใชความรูความสามารถของตัวเองและพัฒนาสูความเปนเลิศตอไป  
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2. วัตถุประสงค  
1.  สงเสริมใหผูเรียนเขารวมแขงขันดานวิชาการ และทักษะวิชาชีพภายในโรงเรียนและ  

หนวยงานภายนอก   
2. สงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความสารถไดแสดงออกทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ    

3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ    ผูเรียน 429 คน   
เชิงคุณภาพ     ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  
ระดับความส าเร็จ    รอยละ 100 ของเปาหมาย 

4. รายละเอียดของกิจกรรม  

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

60,000 1,4 กลุมบริหารวิชาการ นางภัทร์รวี   
ทองไทย 

2. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาส่ือ
สารสนเทศและนวัตกรรม ICT เพื่อ
การเรียนรู ้

10,000 1,2 
 

งานวิจัย ผลิตส่ือ 
นวัตกกรม และICT 

เพื่อการเรียนรู ้

นางสาวปวีณา  
หรั่งมา 

3. พัฒนาการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

40,000 1,2,3,4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

นางสาวสุทธิดา 
ช้างคนมี 

4. พัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 20,000 1,2,3,4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

นายศุทธนา   
ยามพูน 

5. ค่ายพัฒนาทักษะอังกฤษ English 
camp 

40,000 1,2,4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวเบญจมาภรณ์  
คุ้มทรัพย์   

6. ค่ายภาษาครื้นเครง เพลงพื้นบ้านไทย 40,000 2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวชลินดา  
ฤทธ์ิสกุล  

7. พัฒนาทักษะอาชีพ 30,000 1,2,3,4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

นายศุทธนา   
ยามพูน 

 
5. งบประมาณ       240,000 บาท  
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสาครพิทยาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปการศึกษา 2565 
8. หนวยงานที่เก่ียวของ   ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / งานกลุมโรงเรียนสาครพิทยาคม  
9. การประเมินผล  

 เครื่องมือ   แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 วิธีการ     สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล  
 แหลงขอมูล   ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

โครงการ   : โครงการพัฒนาทักษะความจ าเปนในการศึกษาตอ และการด ารงชีวิต 
ลักษณะโครงการ  : โครงการตอเนื่อง 
กลุมบริหารที่รับผิดชอบ   : กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหารทั่วไป  

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน   
มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ   
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
  พันธกิจ 

ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ข้อท่ี 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
ข้อท่ี 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

แสวงหาและสร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ 
เปาประสงค 
ข้อท่ี 1 ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ข้อท่ี 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
ข้อท่ี 3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากการขับเคล่ือนนโยบายของส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกลาวถึงแนวทาง 

ใหหนวยงาน และสถานศึกษามุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ เพิ่มข้ึน เพื่อ 
บรรลุตามเปาหมายท่ีก าหนดใหผูเรียนสามารถวางแผนการท างานตามข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
รักการท างาน สามารถปรับตัวและท างานเปนทีม เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต และหา 
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ และภูมิใจในผลงานของตนเอง โรงเรียนสาครพิทยาคม มุงใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมายท่ีก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะความจ าเปนในการศึกษาตอและการด ารงชีวิต   
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2. วัตถุประสงค  
1.  เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนทุกคนหลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา ปญหาทางเพศ   

การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  
2.  เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

   3.  เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการด าเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
และมีจิตสาธารณะ  
   4.  เพื่อใหนักเรียนผานการประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการใช 
ทักษะชีวิต ในระดับดี 
 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ    ผูเรียน 429 คน   
เชิงคุณภาพ                ผูเรียนมีทักษะการคนควา การท างานรวมกัน รักการท างาน และ    

เจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  
ระดับความส าเร็จ    รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม  

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบงานรับนักเรียน 10,000 1,2 งานรับนักเรียน นางธัญญลักษณ์  
แก้วแดง 

2. กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 60,000 1,2,3,4 งานแนะแนว นางสาววรรณพร 
พรรณศุภมิตร 

3. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและ
สุขภาพนักเรียน 

14,000 1,2,3,4 งานอนามัย
โรงเรียน 

นางสาวขวัญนภา 
ปั้นฤทธิ์ 

4. สหกรณ์โรงเรียน 500 1,2,3,4 งานกิจกรรมสหกรณ์
ร้านค้าโรงเรียน 

นางสาวสมปอง  
ปานเอม 

5. งานกิจการลูกเสือ – เนตรนาร ี 230,535 1,2,3,4 งานกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน 

นายนพดล ท านาดี 

 
5. งบประมาณ       315,035 บาท  
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสาครพิทยาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปการศึกษา 2565 
8. หนวยงานที่เก่ียวของ   ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / งานกลุมโรงเรียนสาครพิทยาคม  
9. การประเมินผล  

 เครื่องมือ   แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 วิธีการ     สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล  
 แหลงขอมูล   ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

โครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ลักษณะโครงการ  : โครงการตอเนื่อง 
กลุมบริหารที่รับผิดชอบ   : กลุมบริหารวิชาการ   

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน   
มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ   
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
  พันธกิจ 

ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ข้อท่ี 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
ข้อท่ี 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

แสวงหาและสร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ 
เปาประสงค 
ข้อท่ี 1 ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ข้อท่ี 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
ข้อท่ี 3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
แนวการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติทางการศึกษาแหงชาติ 2542 มุงเนนเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ และพันธกิจของส านักคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ งพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนส าคัญเพื่อใหผูเรียน มีความรู มีคุณธรรม  
จริยธรรม และมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล  
โรงเรียนสาครพิทยาคม ไดตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกลาว จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
เขาสูมาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ เพื่อน าผูเรียนไปสูคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล 
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2. วัตถุประสงค  
1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ  
 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ     ผูเรียน 429 คน   
เชิงคุณภาพ     ทุกกลุมสาระฯ มีหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางสนอง
ความตองการของทองถิ่นและมุงสูสากล และครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนส าคัญ   
ระดับความส าเร็จ    รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม  

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

244,020 1,3 กลุมบริหารวิชาการ นางภัทร์รวี   
ทองไทย 

2. พัฒนาการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 

5,000 3.4 
 

งานวัดและ
ประเมินผล 

นางนงนุช  อินมณี 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 40,000 1,2,3,4 งานจัดและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

นางสาวชลินดา  
ฤทธิ์สกุล 

4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

40,000 1,2,3,4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย 

นางสาวชลินดา  
ฤทธิ์สกุล 

5. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

20,000 1,2,3,4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

นางธัญญลักษณ์  
แก้วแดง 

6. พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

30,000 1,2,3,4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวเบญจมาภรณ์  
คุ้มทรัพย์   

7. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

30,000 1,2,3,4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

นายปิยโชติ   
รอดหลง 

8. พัฒนากระบวนการนกัเรียนเรียนรวม 
 

10,000 1,2,3,4 งานนักเรียน 
เรียนรวม 

นางสาวจันทราภา  
โฆสิตเมธางกูร 

9. ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

300,000 1 งานกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

นายปิยโชติ   
รอดหลง 

10. ประวัติศาสตร์สัญจร 40,000 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

นางธัญญลักษณ์  
แก้วแดง 

11. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 

20,000 1,2,3,4 งานกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

นายปิยโชติ   
รอดหลง 
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5. งบประมาณ       779,020 บาท  
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสาครพิทยาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปการศึกษา 2565 
8. หนวยงานที่เก่ียวของ   ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / งานกลุมโรงเรียนสาครพิทยาคม  
9. การประเมินผล  

 เครื่องมือ   แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 วิธีการ     สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล  
 แหลงขอมูล   ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

โครงการ : โครงการพัฒนาความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  : โครงการตอเนื่อง 
กลุมบริหารที่รับผิดชอบ   : กลุมบริหารงานบุคคล   

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน   
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
  พันธกิจ 

ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ข้อท่ี 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
เปาประสงค 
ข้อท่ี 1 ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ข้อท่ี 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถานการณในปจจุบันเด็กและเยาวชนได รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท้ังทาง            

ดานเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังความเจริญก าวหนาทางเทคโนโลยีทุกๆดาน ท าใหพฤติกรรม 
ความคิด และทัศนคติของเด็กและเยาวชนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไมถูกตอง รวมท้ังขาดการดูแลและ
เอื้ออาทรจากครอบครัวและสังคมรอบขาง จึงเปนสาเหตุใหเกิดปญหากับตนเองและสังคม โรงเรียน
สาครพิทยาคม ไดตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกลาว จึงจัดท าโครงการสงเสริมความเขมแข็งของ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและสามารปรับตัวเพื่ออยูใน 
สังคมไดอยางมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค  
1.  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหประพฤติตนอยูในกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม  
 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ     ผูเรียน 429 คน   
เชิงคุณภาพ     ผูเรียนท่ีประพฤติตนอยู ในกฎระเบียบของโรงเรียน สังคมและมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค   
ระดับความส าเร็จ    รอยละ 100 ของเปาหมาย 

4. รายละเอียดของกิจกรรม  
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ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม 

42,000 1,2,3,4 งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ

สภานักเรียน 

นายปิยโชติ  
รอดหลง 

2. กิจกรรมนักเรียน และ TO be 
Number one พัฒนาสาครพิทยาคม 

2,000 1,2,3,4 งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและ TO be 

Number 

นายปิยโชติ  
รอดหลง 

3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และวินัย 

48,000 1,2,3,4 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
และส่งเสริมวินัย 

นางสาวปวีณา  
หรั่งมา 

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

92,000 1,2,3,4 งานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดและ 
TO be Number 

นายปิยโชติ  
รอดหลง 

5. ค่ายเรียนรู้เปิดใจ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 

40,000 1,2,3,4 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
และส่งเสริมวินัย 

นางสาวปวีณา  
หรั่งมา 

 
5. งบประมาณ       224,000 บาท  
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสาครพิทยาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปการศึกษา 2565 
8. หนวยงานที่เก่ียวของ   ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / งานกลุมโรงเรียนสาครพิทยาคม  
9. การประเมินผล  

 เครื่องมือ   แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 วิธีการ     สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล  
 แหลงขอมูล   ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

โครงการ : โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ  : โครงการตอเนื่อง 
กลุมบริหารที่รับผิดชอบ   : กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป 
สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 

มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน   
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความส านึกในความ

เป็นไทย 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
  พันธกิจ 

ข้อท่ี 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน 
เปาประสงค 
ข้อท่ี 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณตามอุดมการณของการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือตอง 

พัฒนาท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมใหเปนผูมีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนสาครพิทยาคม จึงจัดโครงการสงเสริมผูเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค โดยน าหลักค าสอนของทุกศาสนาและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหหลากหลายอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค  
1. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร  
2. ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย  
3. ผูเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย  
 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ     ผูเรียน 429 คน   
เชิงคุณภาพ     ผู เรียนประพฤติตนตามกฎและระเบียบของโรงเรียนและสังคม  
ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความ
หลากหลาย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรในระดับดีและดีเย่ียม 
ระดับความส าเร็จ    รอยละ 100 ของเปาหมาย 
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4. รายละเอียดของกิจกรรม  

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

2,000 1,2,3,4 งานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

นางสาวเครือวัลย์  
อยู่ใจเย็น 

2. พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 30,000 1,2,3,4 งานส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 

นางสาวเครือวัลย์  
อยู่ใจเย็น 

3. ธนาคารโรงเรียน 5,000 1,2,3,4 งานธนาคาร
โรงเรียน 

นางสาวสุธิดา  
ช้างคนมี 

4. การพัฒนางานโภชนาการ 2,500 1,2,3,4 งานโภชนาการ นางนงนุช  อินมณี 

 
5. งบประมาณ       39,500 บาท  
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสาครพิทยาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปการศึกษา 2565 
8. หนวยงานที่เก่ียวของ   ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / งานกลุมโรงเรียนสาครพิทยาคม  
9. การประเมินผล  

 เครื่องมือ   แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 วิธีการ     สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล  
 แหลงขอมูล   ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

โครงการ : โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและทักษะอาชีพ 

ลักษณะโครงการ  : โครงการตอเนื่อง 
กลุมบริหารที่รับผิดชอบ   : กลุมบริหารวิชาการ   

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพผูเรียน   
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ทักษะอาชีพ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
  พันธกิจ 

ข้อท่ี 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
แสวงหาและสร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ 
ข้อท่ี 4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา การใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เปาประสงค 
ข้อท่ี 3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ข้อท่ี 5. สถานศึกษามีการบูรณาการศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่

ยั่งยืน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2560-2579) มีจุดมุ่งหมายในการขับเคล่ือนภายใต้

วิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 ด้วย
ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี 
มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579 ) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีส าคัญ คือ เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้าม
กับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง 
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          การจัดการศึกษาในอนาคตของประเทศไทยเป็นการมองภาพอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นทั้งในลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ควบคู่กันท้ังนี้เพื่อวางแนวทางการศึกษาในอนาคตให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศอันมีอิทธิพล
ท าให้การศึกษาของประเทศไทยต้องเปล่ียนไป  โดยรวมท่ี “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะ
เป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน มีดุลยภาพ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อม ส าหรับองค์การ
ทางการศึกษาหรือสถานศึกษาทุกแห่ง จ าเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงในยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based economy) และสังคมฐานความรู้ (Knowledge based 
society) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
จึงก าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท่ี
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกายความรู้ 
คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ั ง เจตคติท่ี
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 

2. วัตถุประสงค  
1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
2.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอก

ห้องเรียน 
 

 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  ผูเรียน 429 คน   
เชิงคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง    
ระดับความส าเร็จ   รอยละ 100 ของเปาหมาย 
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4. รายละเอียดของกิจกรรม  

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 

25,000 1,2,3,4 กลุมบริหาร
วิชาการ 

นางสาวณัฏฐนันท์  
แย้มไสว 

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) 

20,000 1,2,3,4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

นางสาวปวีณา  
หรั่งมา 

3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

20,000 1,2,3,4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ 

นางสาวขวัญนภา  
ปั้นฤทธิ์ 

4. ค่ายคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ Sakorn 
Pit Computer & Robot Camp 

100,000 1,3,4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

นางสาวปวีณา  
หรั่งมา 

5. ค่ายวิชาการส่งเสริมความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ 

40,000 3,4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสาวขวัญนภา  
ปั้นฤทธิ์ 

6. ค่ายวิทยาศาสตร์ 40,000 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

นางนงนุช อินมณี 

 
5. งบประมาณ       245,000 บาท  
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสาครพิทยาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปการศึกษา 2565 
8. หนวยงานที่เก่ียวของ   ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / งานกลุมโรงเรียนสาครพิทยาคม  
9. การประเมินผล  

 เครื่องมือ   แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 วิธีการ     สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล  
 แหลงขอมูล   ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 

 
โครงการ   : โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  : โครงการตอเนื่อง 
กลุมบริหารที่รับผิดชอบ   : กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหารงานบุคคล 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา   
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ และสามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
  พันธกิจ 

ข้อท่ี 5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ข้อท่ี6. ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เปาประสงค 
ข้อท่ี4. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ข้อท่ี5. สถานศึกษามีการบูรณาการศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยนื 
 

1. หลักการและเหตุผล 
มาตรฐานการศึกษาระบุวา “ครูตองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี 

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนส าคัญ มีเจตคติและปฏิบัติอยางเหมาะสมในวิชาชีพ” ดังนั้นครูจึง 
จ าเปนตองมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาท้ังในดานการเรียนการสอน ดานวิชาชีพและคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ไดตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาครู จึงจัดท า 
โครงการสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อน าพาตนเองมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
 

2. วัตถุประสงค  
1.  เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมครูใหมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  
2.  เพื่อสงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง 
 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ    ผูเรียน 429 คน   
เชิงคุณภาพ                 ครูไดรับการสงเสริมใหมีวุฒิ ความรู ความสามารถและพัฒนา

ตนเอง และมีมาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
ระดับความส าเร็จ    รอยละ 100 ของเปาหมาย 
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4. รายละเอียดของกิจกรรม  

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1. นิเทศการสอน 
 

5,000 2,4 งานนิเทศการศึกษา นางสาวพัชชา  
ม่วงตะเภา 

2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

50,000 1,2,3,4 งานบุคลากร นางสาวจุฑากาญจน์  
เก่งกสิกิจ 

3. พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของครู 

100,000 2 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวจุฑากาญจน์  
เก่งกสิกิจ 

 
5. งบประมาณ      155,000 บาท  
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสาครพิทยาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปการศึกษา 2565 
8. หนวยงานที่เก่ียวของ   ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / งานกลุมโรงเรียนสาครพิทยาคม  
9. การประเมินผล  

 เครื่องมือ   แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 วิธีการ      สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล  
 แหลงขอมูล   ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

โครงการ   : โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
และการมีส่วนร่วม  ในการจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ  : โครงการตอเนื่อง 
กลุมบริหารที่รับผิดชอบ   : กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล  

กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารท่ัวไป  
สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา   
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
  พันธกิจ 

ข้อท่ี 7. พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค 
ข้อท่ี 6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนรว่ม 
ข้อท่ี 7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปนคนเกง ดี มีสุข ตาม 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวน 
รวมในการจัดการศึกษา ตามแนวความคิดโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ท่ีวาการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดนาจะเกิด 
จากการตัดสินใจของคณะบุคคลผูมีสวนไดสวนเสีย และมีสวนเกี่ยวของกับนักเรียนมากท่ีสุด โรงเรียน            
สาครพิทยคม วางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนท่ีเกิดจากการมีสวน 
รวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย    รวมรับผิดชอบผลตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน จึงจัด
โครงการสงเสริมการบริหาร และการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานและภาคีเครือขาย โดยยึดโรงเรียน
เปนศูนยกลางซึ่งเปนการบริหารตามความตองการและจ าเปนของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครองเครือขาย รวมคิด รวมตัดสนใจ รวมท าและรวมประเมิน โดยมุงหวังเพื่อ
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของสถานศึกษา สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอคุณภาพการ
จัดการศึกษาสถานศึกษา 
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2. วัตถุประสงค  
1.  โรงเรียนมีการบริหาร และจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีภาคีเครือขายรวมจัดการศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 
โรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางมี ประสิทธิภาพและ 
สามารถตรวจสอบได  
ระดับความส าเร็จ    รอยละ 100 ของเปาหมาย 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม  

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 20,000 2,3 งานทะเบียน
นักเรียน 

นางสาวศิวรัตน์  
ค าจีนศรี 

2. พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

15,000 1,3,4 งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

นางสาวเบญจมาภรณ์  
คุ้มทรัพย์ 

3. พัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2,000 1,2,3,4 งานบุคลากร นางสาวจุฑากาญจน์  
เก่งกสิกิจ 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา 

2,000 1,2,3,4 งานบุคลากร นางสาวจุฑากาญจน์  
เก่งกสิกิจ 

5. พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 7,000 1,2,3,4 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

นางสาววรรณาภรณ์ 
เป่ียมฤทัย 

6. จัดท าแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 5,000 1,2 งานวิเคราะห์และ
จัดท าแผน 

นางสาววรรณาภรณ์ 
เป่ียมฤทัย 

7. พัฒนาระบบการบริหารงานการเงิน 20,000 1,2,3,4 งานบริหารการเงิน นางสาวพัชชา   
ม่วงตะเภา 

8. พัฒนาระบบงานบัญชี  3,000 1,2,3,4 งานบริหารบัญชี นางสาวศิวรัตน์  
ค าจีนศรี 

9. พัฒนาระบบงานพัสดุ 12,000 1,2,3,4 งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

นางนันทิยา ก๋งพยา 

10. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 1,2,3,4 งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

นางสาววรรณาภรณ์ 
เป่ียมฤทัย 

11. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
เครือข่าย 

15,000 1,2,3,4 งานประสาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

นางสาวเบญจมาภรณ์  
คุ้มทรัพย์   

12. พัฒนาระบบงานธุรการ 15,000 1,2,3,4 งานธุรการ นางสาวเครือวัลย์  
อยู่ใจเย็น 
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13. พัฒนาประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5,000 3 งานประชาสัมพันธ ์ นางสาวณัฏฐนันท์  
แย้มไสว 

14. พัฒนาระบบยานพาหนะ 45,000 1,2,3,4 งานยานพาหนะ นายนพดล ท านาดี 
15. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสภาพแวดล้อม 
466,200 1,2,3,4 งานบุคลากร 

 
นางสาวจุฑากาญจน์  
เก่งกสิกิจ 

 
5. งบประมาณ       149,000 บาท  
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสาครพิทยาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปการศึกษา 2565 
8. หนวยงานที่เก่ียวของ   ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / งานกลุมโรงเรียนสาครพิทยาคม  
9. การประเมินผล  

 เครื่องมือ   แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 วิธีการ     สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล  
 แหลงขอมูล   ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

โครงการ   : โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอมใหมีบรรยากาศ 
ท่ีเอื้อตอการเรียนรู้ 

ลักษณะโครงการ  : โครงการตอเนื่อง 
กลุมบริหารที่รับผิดชอบ   : กลุมบริหารงานบุคคล 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา   
 

สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
 

สอดคลองกับพันธกิจและ เปาประสงคของโรงเรียน 
  พันธกิจ 

ข้อท่ี 7. พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค 
ข้อท่ี 6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนรว่ม 
ข้อท่ี 7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสาครพิทยาคม ด าเนินการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองนโยบายจัดการศึกษา 

ของรัฐท่ีมุงใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู และใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหา 
ความรูและบริการชุมชน โรงเรียนจึงจัดท าโครงการสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
แหลงเรียนรู และส่ิงแวดลอมท่ีมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 
 

2. วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนและ 
สภาพทางกายภาพเพียงพอตามความตองการและความจ าเปน  
2. ผูปกครองและชุมชนมีแหลงวิทยาการและสถานท่ีท่ีใหบริการดวยความสะดวกและ 
ปลอดภัย 
 

3.  เป้าหมาย 
โรงเรียนมีอาคารเรียน หองเรียน ครุภัณฑและสาธารณูปโภค รวมถึงสภาพแวดลอม          
ทางกายภาพ  ยานพาหนะ อยูในสภาพดี พรอมในการใชงาน 
ระดับความส าเร็จ    รอยละ 100 ของเปาหมาย 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 | โรงเรยีนสาครพิทยาคม หน้า 62 
 

4. รายละเอียดของกิจกรรม 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 
กลุมบริหาร/ 
กลุมงาน/ 
กลุมสาระ 

ผูรับผิดชอบ 

1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 20,000 1,2 กลุ่มบริหารวิชาการ นางนงนุช อินมณี 
2. พัฒนาระบบเครือข่าย 15,000 3 งานพัฒนาระบบ 

และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

 นางสาวณัฏฐนันท์  
แย้มไสว 

3. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5,000 1,2,3,4 งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

นายศุทธนา ยามพูน 

4. พัฒนางานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม
และการบริการ 

104,000 1,2,3,4 งานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม 

นางสาวจิตนภา   
มีมาก 

5. โรงเรียนปลอดขยะ Zero West 
School 

51,000 1,2,3,4 งานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม 

นางสาวจิตนภา   
มีมาก 

6. รักษาความปลอดภัย 1,000 1,2,3,4 งานรักษาความ
ปลอดภัย 

นายศุทธนา  ยามพูน 

7. สถานศึกษาปลอดภัย 5,000 1,2,3,4 งานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม 

นางสาวจิตนภา   
มีมาก 

8. สาธารณูปโภคโรงเรียน 300,000 1,2,3,4 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

นางสาววรรณาภรณ์ 
เป่ียมฤทัย 

 
5. งบประมาณ       196,000 บาท  
6. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสาครพิทยาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปการศึกษา 2565 
8. หนวยงานที่เก่ียวของ   ฝายบริหาร / กลุมสาระการเรียนรู / งานกลุมโรงเรียนสาครพิทยาคม  
9. การประเมินผล  

 เครื่องมือ   แบบประเมินการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  
 วิธีการ     สังเกต/สอบถาม/รวบรวมขอมูล  
 แหลงขอมูล   ผูเรียน/ครู/ผูปกครอง 
 



ส่วนที่ 5 
การก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน (School Accountability) 

 

การก ากับ  ตรวจสอบ  และรายงาน  เปนกระบวนการท่ีโรงเรียนตองด าเนินการอยางตอเนื่อง  
ดวยการติดตามและประเมินผล  เพื่อแกไขปญหา  พัฒนาใหมีประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดประสิทธิผล 
ท่ีดีโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1.  การก ากับ (Monitoring)  
1.1  โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ   

กิจกรรม ในเรื่องขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลท่ีไดรับ ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  
1.2  โรงเรียนจัดใหมีผูรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดท้ังความกาวหนา อุปสรรค  

แนวทางแกไขปญหา 
 

2. การตรวจสอบ (Auditing)  
2.1 การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit)  

         โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการควบคุมภายในโรงเรียน มีหนาท่ีในการตรวจสอบควบคุม 
การด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน ศึกษาความเส่ียง หาแนวทางแกไขปญหาความเส่ียง จัดท ารายงาน  
สรุปผล พรอมขอเสนอแนะ ในการด าเนินงาน มีระบบบังคับบัญชาขึ้นตรงตอผูอ านวยการโรงเรียน 
         โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลภายใน โดยโรงเรียน 
มีบทบาทในการประเมินตนเอง (School Self Evaluation) เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
ต้ังแตการวางแผน การจัดองคกร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณบุคลากร เพื่อน า 
ขอมูลมาจัดท าสารสนเทศส าหรับใชประกอบในการวางแผนและแกไขปญหาพัฒนาการด าเนินงาน  
และจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของแตละกิจกรรม (Self Study Report : SSR) เพื่อน าไปสู 
การประเมินโดยรวมท้ังระบบของโรงเรียนเพื่อจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self  
Assesment Report : SAR) ส าหรับรายงานผูเกี่ยวของตอไป 

2.2 การตรวจสอบภายนอก (External Quality Audit)  
       โรงเรียนตองพรอมรับการตรวจสอบติดตาม จากหนวยงานตนสังกัด เพื่อการตรวจสอบ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ตสน.) คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการต างๆ และ            
การตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)   
        โรงเรียนด าเนินการเพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐานดานการจัดการศึกษาจากส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยใหมีการประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ 
การศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว 
 

3. การรายงาน (Reporting)  
3.1   ผูรับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน  

เมื่อเสร็จส้ิน โครงการหรือตามหวงเวลาท่ีก าหนด  
   3.2  ผูรับผิดชอบ จัดท ารายงาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อส้ินสุดในแตละภาคเรียนของทุกปการศึกษา  
   3.3  โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าป และรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เสนอตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน  
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   3.4  โรงเรียนจัดท ารายงาน ตามแบบและแนวทางตางๆ ท่ีก าหนดเพื่อรายงานตอหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 
 
4.  รูปแบบการประเมินโครงการเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการประเมินตนเองและ                  
การตรวจสอบภายในของแตละกิจกรรมโครงการ 
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ตัวอยางแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปการศึกษา 2565 
 

รูปแบบการจัดท าสรุปผลกิจกรรมท่ีไมมีกิจกรรมยอย ประจ าปการศึกษา 2565 
  
1.  ปกหนา  
2.  บันทึกขอความรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 1.1)  
3.  แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 2.2)  
4.  ส าเนาโครงการหรือกิจกรรมท่ีผานการอนุมัติ  
5.  ค าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ  
6.  สรุปผลประเมินความพึงพอใจ (แสดงเปนกราฟหรือตัวเลข) (นักเรียน/ครู/ผูปกครอง/ 
คณะกรรมการสถานศึกษา/เครือขายผูปกครอง)   
7.  บันทึกขอความสรุปรายรับ-รายจาย (เสนอผูอ านวยการกอนแลวจึงน าไปเขาเลม) (เอกสารหมายเลข 3)   
8.  ประมวลภาพกิจกรรม (บรรยายใตภาพ) ประมาณ 10 รูป  (เอกสารหมายเลข 4)  
9.  ภาคผนวก หรือเอกสารประกอบ อาทิเชน  
 9.1 บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมส าหรับกิจกรรมท่ีไมไดใชงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 5)/   
ตนเรื่องขออนุญาตด าเนินโครงการส าหรับกิจกรรมท่ีใชงบประมาณ**   
 9.2 บันทึกขอความขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการจัดซื้อ/จาง (ผง.01) (ถามี)  

9.3 หนังสือราชการท่ีเกี่ยวของ  
9.4 แผนพับ  
9.5 ใบความรู  
9.6 รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ** (เอกสารหมายเลข 6)  
9.7 เกียรติบัตร  
9.8 ตัวอยางแบบสอบถาม/แบบประเมินความพึงพอใจ (เปลา)** (เอกสารหมายเลข 7)  
9.9 แบบลงทะเบียน (เอกสารหมายเลข 8)  
**รายการท่ี 9.1  9.6  9.8  ตองมีในรูปเลมรายงานผล  

10. ปกหลัง  
   ***รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะตองจัดสงหลังจากเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม  
ภายใน 30 วัน  และจัดท ารูปเลม 2 เลม ดังนี้  

  1. เก็บไวกับตนเองหรือกลุมงาน  1  เลม      
  2. ส าเนาสงงานนโยบายและแผน    1  เลม 
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รูปแบบการจัดท าสรุปผลกิจกรรมท่ีมีกิจกรรมยอย ประจ าปการศึกษา 2565 
 

สวนที่ 1 การรายงานสรุปผลกิจกรรมยอย 
  

1.  บันทึกขอความรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  (เอกสารหมายเลข 1.1)  
2.  แบบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมท่ีมีกิจกรรมยอย (เอกสารหมายเลข 2.2)  
3.  ค าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ  
4.  สรุปผลประเมินความพึงพอใจ (แสดงเปนกราฟหรือตัวเลข)  
5.  บันทึกขอความสรุปรายรับ-รายจาย (เสนอผูอ านวยการกอนแลวจึงน าไปเขาเลม) (เอกสารหมายเลข 3)  
6.  ประมวลภาพกิจกรรม (บรรยายใตภาพ) ประมาณ 10 รูป  (เอกสารหมายเลข 4)  
7.  ภาคผนวก หรือเอกสารประกอบ อาทิเชน  

7.1.  บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมส าหรับกิจกรรมท่ีไมไดใชงบประมาณ(เอกสารหมายเลข 5) 
/ตนเรื่องขออนญุาตด าเนินโครงการส าหรับกิจกรรมท่ีใชงบประมาณ**   

7.2.  บันทึกขอความขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการจัดซื้อ/จาง (ผง.01) (ถามี)  
7.3.  หนังสือราชการท่ีเกี่ยวของ  
7.4.  แผนพับ  
7.5.  ใบความรู  
7.6.  รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ** (เอกสารหมายเลข 6)  
7.7.  เกียรติบัตร  
7.8.  ตัวอยางแบบสอบถาม/แบบประเมินความพึงพอใจ (เปลา)** (เอกสารหมายเลข 7)  
7.9.  แบบลงทะเบียน (เอกสารหมายเลข 8)  

**รายการท่ี 7.1  7.6  7.8  ตองมีในรูปเลมรายงานผล  
  ***รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะตองจัดสงหลังจากเสร็จส้ินโครงการ/

กิจกรรม ภายใน 30 วัน โดยไมตองเขาเลม  
  

สวนที่ 2 การรายงานสรุปผลกิจกรรมหลัก  
 

1.  ปกหนา  
2.  บันทึกขอความรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  (เอกสารหมายเลข 1.1)  
3.  แบบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมท่ีมีกิจกรรมยอย (เอกสารหมายเลข 2.3)  
4.  ส าเนาโครงการหรือกิจกรรมท่ีผานการอนุมัติ  
5.  ค าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
6.  ภาคผนวก   

6.1 ชุดเอกสารรายงานสรุปผลกิจกรรมยอยท่ี 1 (เอกสารตามสวนท่ี 1)  
6.2 ชุดเอกสารรายงานสรุปผลกิจกรรมยอยท่ี 2 (เอกสารตามสวนท่ี 1)  
6.3 ชุดเอกสารรายงานสรุปผลกิจกรรมยอยท่ี 3 (เอกสารตามสวนท่ี 1)  
6.4 เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

จัดท ารูปเลม 2 เลม ดังนี้  
1. เก็บไวกับตนเองหรือกลุมงาน  1  เลม  
2. ส าเนาสงงานนโยบายและแผน    1  เลม 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนสาครพิทยาคม      กลุ่ม............................ 
ท่ี........................................................        วันที่  ................................................... 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565        
  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 
 
  ตามท่ีขาพเจา………………………………….……..ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน เพื่อ 
ด าเนินงานกิจกรรม.............ช่ือกิจกรรม (ช่ือกิจกรรมยอย).......................... ตามโครงการ..............ช่ือ 
โครงการ................... ประจ าปการศึกษา ๒๕64  นั้น  

บัดนี้  ขาพเจาไดด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในสวนท่ีรับผิดชอบเสร็จเรียบรอย 
แลว  ขาพเจา จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารที่สงมาพรอมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
 

         (…………………………………)  
              …….……..…….………………………..  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

o ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
o เห็นควรอนุญาต/เห็นควรพิจารณาลงนาม 

 
ลงช่ือ.................................................... 
      (นางสาววรรณาภรณ์  เปี่ยมฤทัย) 
      หวัหน้างานวิเคราะห์และจัดท าแผน 

.............../................../................. 
 

o ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
o เห็นควรอนุญาต/เห็นควรพิจารณาลงนาม 

 
ลงช่ือ.................................................... 

      (นายสารินทร์   เอี่ยมครอง) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 

.............../................../................. 
 

ความเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

(  ) ทราบ 

(  ) ลงนามแล้ว 

(  ) อื่นๆ.......................................................... 
........................................................................ 

 
 
 

ลงช่ือ.................................................... 
(นางสาวพรประภา   พัฒนพงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 

.............../................../................. 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนสาครพิทยาคม      กลุ่ม............................ 
ท่ี........................................................        วันที่  ................................................... 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565        
  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 
 
  ตามท่ีขาพเจา………………………………….……..ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน เพื่อ 
ด าเนินงานกิจกรรม.............ช่ือกิจกรรม (ช่ือกิจกรรมยอย).......................... ตามโครงการ..............ช่ือ 
โครงการ................... ประจ าปการศึกษา ๒๕64  นั้น  

บัดนี้  ขบัดนี้ ขาพเจาไมไดด าเนินกิจกรรม/โครงการ เนื่องจาก................................................   
จึงไมสามารถด าเนินกิจกรรมดังกลาวได 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
 

         (…………………………………)  
              …….……..…….………………………..  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

o ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
o เห็นควรอนุญาต/เห็นควรพิจารณาลงนาม 

 
ลงช่ือ.................................................... 
      (นางสาววรรณาภรณ์  เปี่ยมฤทัย) 
      หวัหน้างานวิเคราะห์และจัดท าแผน 

.............../................../................. 
 

o ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
o เห็นควรอนุญาต/เห็นควรพิจารณาลงนาม 

 
ลงช่ือ.................................................... 

      (นายสารินทร์   เอี่ยมครอง) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 

.............../................../................. 
 

ความเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

(  ) ทราบ 

(  ) ลงนามแล้ว 

(  ) อื่นๆ.......................................................... 
........................................................................ 

 
 
 

ลงช่ือ.................................................... 
(นางสาวพรประภา   พัฒนพงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 

.............../................../................. 
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โรงเรียนสาครพิทยาคม 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปการศึกษา 2565 

 
โครงการ……………………………………………………………................................................  
กลุมบริหาร..................................................................  
กลยุทธของ สพม.อน ชน. ท่ี ...................................................................................................................  
กลยุทธของโรงเรียน ท่ี ....................................................................................................................  
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      มาตรฐานท่ี ..........................................................................................................................  
      มาตรฐานท่ี ..........................................................................................................................  
  

1. วัตถุประสงคของโครงการ  
 1.1  .............................................................................................................  

1.2.  .............................................................................................................  
    

  2. เปาหมาย  
    เชิงปริมาณ   
      1. .............................................................................................................  
      2. ................................................................................................................  
    เชิงคุณภาพ  
      1. ...............................................................................................................  
      2. ................................................................................................................  
    ระดับความส าเร็จ   
      1. รอยละ..............ของกิจกรรม มีผลการด าเนินงานอยูในระดับ..............ขึ้นไป  
      2. ................................................................................................................  
  

  3. การด าเนินงาน     
   ด าเนินการเสร็จส้ินทุกกิจกรรม             ด าเนินการเสร็จส้ินบางกิจกรรม  
            ไมไดด าเนินการทุกกิจกรรม  
  

  4. ระยะเวลาด าเนินการ   
  เปนไปตามแผนท่ีก าหนด             ลาชากวาก าหนด  
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 5. ผลการด าเนินโครงการ  
        

กิจกรรม 
รอยละของ 
ผูเขารวม 
กิจกรรม 

รอยละของ 
คะแนนผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

ระดับผลการ 
ด าเนินงาน 
เชิงคุณภาพ 

    
    

เฉล่ียรอยละ =  ผลรวมของรอยละกิจกรรม 
                 จ านวนกิจกรรมท้ังหมด 

  
  

 

6. สรุปการประเมินภาพรวมของโครงการ  
      6.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อยละของผลส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนิน 
1.    
2.    
3.    
4.   

      

6.2 สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
 บรรลุวัตถุประสงค    ไมบรรลุวัตถุประสงค 
 ดีเย่ียม   ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง    นอย 

         เกณฑการพิจารณาระดับผลการจัดกิจกรรม 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป  หมายถึง  บรรลุวัตถุประสงค       ดีเย่ียม  หรือ ระดับ 5 
คะแนนรอยละ 80 - 89  หมายถึง  บรรลุวัตถุประสงค       ดีเลิศ  หรือ ระดับ 4 
คะแนนรอยละ 70 - 79  หมายถึง  บรรลุวัตถุประสงค       ดี  หรือ ระดับ 3 
คะแนนรอยละ 60 - 69  หมายถึง  บรรลุวัตถุประสงค     ปานกลาง  หรือ ระดับ 2 

 คะแนนนอยกวารอยละ 60  หมายถึง  ไมบรรลุวัตถุประสงค   หรือ ระดับ 1 
 
7. คาใชจายในการด าเนินงาน จ าแนกดังนี้  
       7.1 ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา  (  ) เงินระดมทรัพยากร 

(  ) เงินรายได้สถานศึกษา  (  ) เงินอื่นๆ 
..................................................................................................... 

       7.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ..........................................  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  ..........................................  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  ..........................................  บาท 
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        สภาพปญหา สาเหตุของปญหา การแกไขท่ีไดด าเนินการไปแลว และขอเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
               
             ลงช่ือ........................................................................  
                          (......................................................................)  
                                           ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
  
 
             ลงช่ือ........................................................................  
                          (.......................................................................)  
                                          หัวหนากลุมบริหาร 
  
 
             ลงช่ือ......................................................................  
                                  (นายสารินทร์  เอี่ยมครอง)  
                    รองผูอ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม  
              
 
             ลงช่ือ...................................................................  
                        (นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์)    
                    ผูอ านวยการโรงเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม 
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แบบรายงานการจัดกิจกรรม.......................ช่ือกิจกรรม.................................. 
.....................(ช่ือกิจกรรมยอย)…………………. 

โครงการ..................................ช่ือโครงการ........................................ 
ปการศึกษา 2565 

กลุมบริหาร................................................ 
กลยุทธของ สพม.อน ชน. ท่ี ...................................................................................................................  
กลยุทธของโรงเรียน ท่ี ....................................................................................................................  
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      มาตรฐานท่ี ..........................................................................................................................  
1.  วัตถุประสงค  

1..............................................................................................................................  
2..............................................................................................................................  

2. เปาหมาย                                                                                                                                                                       
    เชิงปริมาณ  
   1……………………………………………………………………………………………………………….  
      2……………………………………………………………………………………………………………….  
    เชิงคุณภาพ  
      1..............................................................................................................................  
      2..............................................................................................................................  
3. ระยะเวลาด าเนินการ            
  ...................................................................................................................................................  
4. วิธีด าเนินการ  
    4.1 การวางแผนการด าเนินงาน  
     1..........................................................................................................  
     2.........................................................................................................  
      4.2 ด าเนินการตามแผน  
     1..........................................................................................................  
    2.........................................................................................................  
    4.3 การติดตามการด าเนินงาน  
     1........................................................................................................  
     2.......................................................................................................  
   4.4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล  
  ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 | โรงเรยีนสาครพิทยาคม หน้า 73 

 

5. คาใชจายในการด าเนินงาน จ าแนกดังนี้  
       5.1 ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา  (  ) เงินระดมทรัพยากร 

(  ) เงินรายได้สถานศึกษา  (  ) เงินอื่นๆ 
..................................................................................................... 

       5.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ..........................................  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  ..........................................  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  ..........................................  บาท 
 

6. การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

ท่ี รายการ 
ระดับคะแนน 

ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง นอย 
5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของงบประมาณด าเนินการ                 
2. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเนินการ           
3. สถานท่ีจัดกิจกรรมเหมาะสม                 
4. ความรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ                 
5. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม      

รวมคะแนน  
คาเฉล่ีย  

คิดเปนรอยละ  
 
7. สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

 บรรลุวัตถุประสงค    ไมบรรลุวัตถุประสงค 
 ดีเย่ียม   ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง    นอย 

        เกณฑการพิจารณาระดับผลการจัดกิจกรรม 
คะแนนรอยละ 90 ข้ึนไป  หมายถึง  บรรลุวัตถุประสงค       ดีเย่ียม  หรือ ระดับ 5 
คะแนนรอยละ 80 - 89  หมายถึง  บรรลุวัตถุประสงค       ดีเลิศ  หรือ ระดับ 4 
คะแนนรอยละ 70 - 79  หมายถึง  บรรลุวัตถุประสงค       ดี  หรือ ระดับ 3 
คะแนนรอยละ 60 - 69  หมายถึง  บรรลุวัตถุประสงค     ปานกลาง  หรือ ระดับ 2 

 คะแนนนอยกวารอยละ 60  หมายถึง  ไมบรรลุวัตถุประสงค   หรือ ระดับ 1 
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 ลงช่ือ........................................................................  
                          (......................................................................)  
                                           ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
  
 
             ลงช่ือ........................................................................  
                          (.......................................................................)  
                                          หัวหนากลุมบริหาร 
  
 
             ลงช่ือ......................................................................  
                                  (นายสารินทร์  เอี่ยมครอง)  
                        รองผูอ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม  
              
 
             ลงช่ือ...................................................................  
                        (นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์)    
                    ผูอ านวยการโรงเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนสาครพิทยาคม      กลุ่ม............................ 
ท่ี........................................................        วันที่  ................................................... 
เร่ือง   สรุปรายรับ-รายจายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565        
  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 
 
  ตามท่ีขาพเจา………………………………….……..ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน เพื่อ 
ด าเนินงานกิจกรรม.............ช่ือกิจกรรม (ช่ือกิจกรรมยอย).......................... ตามโครงการ..............ช่ือ 
โครงการ................... ประจ าปการศึกษา ๒๕64  นั้น  

บัดนี้  ขาพเจาไดด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในสวนท่ีรับผิดชอบเสร็จเรียบรอย 
แลว  ขาพเจา จึงขอสรุปรายรับ-รายจายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ า    
ปการศึกษา  2564  ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารที่สงมาพรอมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
 

         (…………………………………)  
              …….……..…….………………………..  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

o ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
o เห็นควรอนุญาต/เห็นควรพิจารณาลงนาม 

 
ลงช่ือ.................................................... 
      (นางสาววรรณาภรณ์  เปี่ยมฤทัย) 
      หวัหน้างานวิเคราะห์และจัดท าแผน 

.............../................../................. 
 

o ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
o เห็นควรอนุญาต/เห็นควรพิจารณาลงนาม 

 

ลงช่ือ.................................................... 
      (นายสารินทร์   เอี่ยมครอง) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 

.............../................../................. 
 

ความเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

(  ) ทราบ 

(  ) ลงนามแล้ว 

(  ) อื่นๆ.......................................................... 
........................................................................ 

 
 
 

ลงช่ือ.................................................... 
(นางสาวพรประภา   พัฒนพงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 

.............../................../................. 
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สรุปรายรับ-รายจายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
.......................................................................................... 

กลุมบริหาร/งาน/กลุมสาระฯ...........................  
โรงเรียนสาครพิทยาคม 

 

ล าดับที่ รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมทั้งสิ้น  ( ................................................) 
   

 
 

(…………………………………)  
                               ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนสาครพิทยาคม      กลุ่ม............................ 
ท่ี........................................................        วันที่  ................................................... 
เร่ือง    ขออนุญาตจัดกิจกรรม...........................        
  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 
 
  ดวยกลุมบริหาร/กลุมสาระ/งาน........................................................ มีความประสงค 
ขอจัดกิจกรรม.............ช่ือกิจกรรม (ช่ือกิจกรรมยอย)................ ตามโครงการ........ช่ือโครงการ.............  
ซึ่งก าหนดไว ในแผนปฏิบัติการประจ าปการศึกษาของโรงเรียนมีระยะเวลาด าเนินการ  ต้ังแตวันท่ี 
.................... เดือน.......................พ.ศ..........ถึงวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ..............ขอ 
อนุญาตด าเนินการจัดกิจกรรมดังกลาว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
 

         (…………………………………)  
              …….……..…….………………………..  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

o ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
o เห็นควรอนุญาต/เห็นควรพิจารณาลงนาม 

 
ลงช่ือ.................................................... 
      (นางสาววรรณาภรณ์  เปี่ยมฤทัย) 
      หวัหน้างานวิเคราะห์และจัดท าแผน 

.............../................../................. 
 

o ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
o เห็นควรอนุญาต/เห็นควรพิจารณาลงนาม 

 
ลงช่ือ.................................................... 

      (นายสารินทร์   เอี่ยมครอง) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 

.............../................../................. 
 

ความเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

(  ) ทราบ 

(  ) ลงนามแล้ว 

(  ) อื่นๆ.......................................................... 
........................................................................ 

 
 
 

ลงช่ือ.................................................... 
(นางสาวพรประภา   พัฒนพงษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 

.............../................../................. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสำครพิทยำคม 
ท่ี 042 /2565 

 เร่ือง  แต่งต้ังกรรมกำรจัดท ำแนนฏิิััติกำรฏรจจ ำฏกกำร กึกาำ 2565 
 

ด้วยโรงเรียนสาครพิทยาคม จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565
เพื่อให้การใช้งบประมาณด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรี ยน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  
ดังนี้ 

1. คณจกรรมกำรอ ำนวยกำร ฏรจกอัด้วย 
1.1  นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2  นายสารินทร์  เอี่ยมครอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.3  นางภัทร์รวี  ทองไทย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
1.4  นางสาวจุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล  กรรมการ 
1.5  นางสาวจิตนภา  มีมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
1.6  นางสาววรรณาภรณ์  เปี่ยมฤทัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ก ากับดูแล  สนับสนุนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ  ตลอดจนร่วมเป็น

คณะกรรมการด าเนินการ  ประสานงาน  แก้ปัญหา  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณจท ำงำนจัดท ำแนนฏิิััติกำรฏรจจ ำฏกกำร กึกาำ 2565  
2.1   นางสาววรรณาภรณ์ เป่ียมฤทัย ประธานกรรมการ 
2.2   นางนันทิยา ก๋งพยา กรรมการ 
2.3   นางสาวชลินดา ฤทธิ์สกุล กรรมการ 
2.4   นางสาวจันทราภา โฆสิตเมธางกูร กรรมการ 
2.5   นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์ กรรมการ 
2.6   นางสาวจุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจ กรรมการ 
2.7   นางสาววีระวรรณ อินวาร ี กรรมการ 
2.8   นางนงนุช อินมณี กรรมการ 
2.9   นางสาวจิตนภา         มีมาก กรรมการ 
2.10   นางสาวสมปอง   ปานเอม กรรมการ 
2.11   นางสาวศิวรัตน์    ค าจีนศรี  กรรมการ 



 
 

2.12  นางสาวจุฬารัตน์   สีธูป กรรมการ 
2.13   นางสาวณัฎฐนันท์   แย้มไสว กรรมการ 
2.14   นางสาวปวีณา   หรั่งมา กรรมการ 
2.15   นางธัญญลักษณ์   แก้วแดง กรรมการ 
2.16   นางภัทร์รวี   ทองไทย กรรมการ 
2.17   นางสาวเครือวัลย์ อยู่ใจเย็น กรรมการ 
2.18   นายปิยโชติ   รอดหลง กรรมการ 
2.19 นายนพดล   ท านาดี กรรมการ 
2.20 นางสาวสุธิดา   ช้างคนมี กรรมการ 
2.21   นายศุทธนา   ยามพูน กรรมการ 
2.22   นางสาวเบญจมาภรณ์   คุ้มทรัพย์ กรรมการ 
2.23   นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตร กรรมการ 
2.24   นายโกวิทย์ โพธิ์ตะเภา กรรมการ 
2.25   นายอภิสิทธิ์   อ่อนฤทธิ์ กรรมการ 
2.26   นางสาวอรวรรณ   อาจป้อง กรรมการ 
2.27   นางสาวพัชชา   ม่วงตะเภา กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  1. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

 2. ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
 ๔. ประสานงานการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานของ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนตาม
งานท่ีรับผิดชอบ 

 
ท้ังนี้  ให้บุคลากรท่ีมีรายช่ือในค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์       

ท่ีก าหนดไว้และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป 
   

ส่ัง  ณ  วันท่ี  22  เมษายน  25๖5 
 
 
 

  
 (นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 


